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Słowo do Realizatorów 
 

Szanowni Państwo! 

Jeśli czytają Państwo ten poradnik, to znaczy, że jesteście w grupie osób, które dostały 
dofinansowanie w programie wspierającym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne 
i samopomocowe. Gratulujemy! Bardzo się cieszymy z tego powodu i mamy nadzieję, że dzięki 
lekturze tego poradnika proces realizacji projektu będzie dla Państwa bezproblemowy. 

Konkurs Mazowsze Lokalnie jest przedsięwzięciem, które daje możliwość rozwoju oraz  realizacji 
działań w małych społecznościach lokalnych. Program ma też za zadanie wspierać wspólne 
działania, odkrywanie nowych płaszczyzn współpracy i aktywizację lokalnej społeczności. 

Zdajemy sobie sprawę, że udokumentowanie wszelkich działań w ramach realizacji projektu 
może nieść ze sobą liczne pytania i wątpliwości, dlatego dbając o komfort Państwa pracy, 
oddajemy w Wasze ręce Poradnik dla realizatorów. Naszym celem było stworzenie przewodnika, 
w którym znajdują się praktyczne rady, potrzebne do zrealizowania projektu. 

Staraliśmy się możliwie przejrzyście przedstawić kwestie, z którymi mogą się Państwo spotkać 
podczas pracy przy przygotowywaniu dalszych dokumentów. Poradnik zawiera zagadnienia 
związane z możliwymi zmianami w umowie, budżecie i harmonogramie, akceptowalnymi  
i nieakceptowalnymi kosztami, a także informacje, w jaki sposób rozliczać wszelkie poniesione 
koszty. Ważnym elementem Poradnika jest również szczegółowa instrukcja przygotowania 
sprawozdania z realizacji Państwa projektu.  

Przypominamy, że w razie wątpliwości możecie się Państwo z nami kontaktować drogą 
telefoniczną, e-mailową oraz za pośrednictwem portalu Facebook. 

 

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za Państwa projekty! 

 
 

Operatorzy Mazowsze Lokalnie 
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1. Słowniczek 
 

Poniżej prezentujemy wyjaśnienia podstawowych pojęć, z którymi mogą się Państwo spotkać  
w trakcie realizacji projektu.  

Ambasador Mazowsze Lokalnie– organizacja pozarządowa, instytucja publiczna lub osoba 
prywatna pełniąca funkcję nieformalnego partnera programu Mazowsze Lokalnie, 
odpowiedzialna za pomoc w kontaktach z młodymi organizacjami i grupami nieformalnymi na 
obszarze swojego działania. Rolą Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie 
i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia, a także 
wspieranie realizacji projektów realizowanych w powiatach objętych wsparciem Ambasadora. 
Funkcję tę pełnią głównie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne 
grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy 
organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagać będą Operatorowi 
Mazowsze Lokalnie w realizacji programu. 

Generator wniosków– system internetowy umożliwiający tworzenie, edycję i wysyłanie on-line 
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu Mazowsze Lokalnie.  System 
ten umożliwia także składanie sprawozdań z realizacji projektu. 

Grupy nieformalne i samopomocowe  – grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich 
osób fizycznych, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku 
publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupy taka może ubiegać się o wsparcie 
realizacji inicjatywy oddolnej mieszczącej się w każdej ze sfer działalności pożytku publicznego. 
 
Inicjatywy oddolne – projekty realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego, które 
inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, tj. projekty realizowane przez młode 
organizacje, nieformalne i samopomocowe grupy obywatelskie, ruchy społeczne czy społeczności, 
których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach 
lokalnych oraz realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców. 
 
Koszty bezpośrednie – wydatki niezbędne dla realizacji działań w projekcie (minimalnie 90% 
całości budżetu). 
 
Koszty pośrednie – wydatki administracyjne, ponoszone w związku z realizowanymi 
działaniami, takie jak np. koszty obsługi projektu, tj. koszty księgowości, koszty koordynacji 
projektu, koszty finansowe, koszty przelewów itp. (maksymalnie 10% całości budżetu). 
 
Mikrodotacja – bezzwrotna pomoc finansowa, udzielona przez Operatora organizacji lub grupie 
nieformalnej działającej wspólnie z Opiekunem (inną organizacją pozarządową), przeznaczona na 
realizację projektu dofinansowanego w ramach programu Mazowsze Lokalnie. W przypadku grup 
nieformalnych realizujących działania bezpośrednio z Operatorem mowa jest o wsparciu na 
realizację lokalnego przedsięwzięcia realizowanego przez grupę nieformalną. Kwota 
mikrodotacji/ wsparcia w programie może wynieść od 2000 zł do 6000 zł.  

Młode organizacje pozarządowe – organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, 
właściwego rejestru lub ewidencji, np. do ewidencji starosty, rejestru KGW ARMiR-u2 ) nie 
wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet takiej 
organizacji za ostatni zamknięty rok obrotowy w momencie składania wniosku o mikrotodację 
nie może przekraczać 30 tys. zł. 

Operator – Partnerstwo czterech organizacji pozarządowych odpowiadające za realizację 
programu Mazowsze Lokalnie: Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu 
Inicjatyw Społecznych (BORIS), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej 
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w KRZESKU (SOKiAL) oraz Fundacja Fundusz Współpracy. Funkcją Stowarzyszenia Europa i My 
oraz Fundacji Fundusz Współpracy jest zarządzanie i obsługa procesu przyznawania mikrodotacji 
dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Za część edukacyjną i animacyjną zadania odpowiadają Stowarzyszenie BORIS 
oraz Stowarzyszenie SOKiAL. 

Pozycja budżetowa –jest to każdy wyodrębniony w budżecie projektu typ kosztów, zawierający 
opis, koszt jednostkowy, liczbę jednostek i sumę. Pozycje budżetowe tworzą kategorie budżetowe.  

Projekt – plan działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu w określonym terminie 
i przy określonym budżecie. 

Realizator – organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna faktycznie realizująca 
dofinansowane działanie. 
 
Rezultat – usługi i produkty powstałe w wyniku podjęcia szeregu działań (w ramach danego 
projektu), które będą dostarczane założonym beneficjentom. Rezultaty powinny dotyczyć 
głównych przyczyn problemów dotykających grupę docelową i/lub jej potrzeb; oznaczają to, co 
zostanie osiągnięte dzięki projektowi do daty jego zakończenia. 

Rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój młodych i małych organizacji: fundacji, 
stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół gospodyń 
wiejskich (a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in.: zakup 
sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty 
adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub 
wolontariuszy; częściowe finansowanie kosztów osobowych lub usługowych związanych 
z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz 
pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12-miesięcznych) merytorycznych planów 
rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie 
merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% mikrodotacji.  
 
Sprawozdanie – raport przygotowany przez Wnioskodawcę i/lub Realizatora, mający na celu 
merytoryczne i finansowe rozliczenie projektu zrealizowanego w ramach umowy mikrodotacji. 
 
Umowa mikrodotacji – umowa zawarta między Operatorem a Wnioskodawcą i/lub 
Realizatorem na realizację projektu w ramach konkursu Mazowsze Lokalnie, 
w której zapisane są zobowiązania stron.  

Wkład własny finansowy – pieniądze pozyskane i wydane przez Wnioskodawcę na realizację 
dofinansowanego projektu. Musi on pochodzić ze środków innych niż środki Operatora i musi 
zostać wykazany w budżecie projektu. Może pochodzić ze środków pozyskanych od firm czy 
samorządów lub z własnych środków organizacji. Może on być poniesiony gotówką (i wtedy 
zarejestrowany w raporcie kasowym) lub przelewem/ przy płatności kartą za pośrednictwem 
konta bankowego organizacji. 

Wkład własny niefinansowy – dodatkowy, zewnętrzny wkład w realizację projektu, pozyskany 
przez Wnioskodawcę, niepociągający za sobą konieczności zapłaty (np. towar lub usługa 
przekazane przez darczyńcę na rzecz projektu). Wkład niefinansowy dzieli się na osobowy, 
usługowy i rzeczowy. Wkład niefinansowy nie jest ewidencjonowany na koncie bankowym 
Wnioskodawcy, ale może być zarejestrowany w systemie księgowym. 

Wnioskodawca – organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, która składa wniosek. Może 
to być: 

a) grupa nieformalna składająca wniosek samodzielnie (bez organizacji wspierającej) 
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b) organizacja, która samodzielnie realizuje projekt (młoda organizacja pozarządowa) lub 
występuje w imieniu grupy nieformalnej, pomagając jej zrealizować i rozliczyć dofinansowane 
działanie. 

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych organizacji, instytucji 
w ramach jej celów statutowych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie 

oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także 

rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

 

2. Procedura podpisywania umowy 
 

🔎 W tym dziale zapoznasz się z procedurą podpisywania o dofinansowanie realizacji projektów 

w ramach programu Mazowsze Lokalnie.  

Procedura podpisywania przebiega następująco: 

1. Operator przesyła Wnioskodawcy/Realizatorowi e-maila z oficjalną informacją o wynikach 

konkursu i przyznaniu mikrodotacji.  

2. Jeżeli przyznana mikrodotacja jest mniejsza od wnioskowanej, Operator nanosi zmiany 

w budżecie wg uwag ekspertów i informuje o tym Wnioskodawcę/Realizatora. 

3. Wnioskodawca/Realizator jest zobowiązany, aby w wyznaczonym terminie wypełnić dane do 

umowy w generatorze Mazowsze Lokalnie, takie jak:  

• dane osobowe (imię i nazwisko) i kontaktowe (adres zamieszkania i/lub siedziby 
organizacji pozarządowej, adres e-mail i telefon) osób odpowiedzialnych za realizację 
projektu i/lub osób reprezentujących organizację pozarządową. 

• numer konta bankowego, na który będzie przelana mikrodotacja. 
 

4. Na podstawie przekazanych danych Operator przygotowuje umowę. Wzory umów dostępne 

są stronie internetowej mazowszelokalnie.pl, w zakładce „Do pobrania”. 

5. Przygotowana umowa przesyłana jest na wskazane w danych do umowy adresy e-mail osób 

reprezentujących Wnioskodawcę i/lub Realizatora. Umowy zawierane są jedynie w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformy Autenti.  

6. Osoby wskazane w umowie reprezentujące Wnioskodawcę oraz Realizatora podpisują umowę  

za pośrednictwem platformy Autenti. 

7. W terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy Operator przekazuje środki na 

rachunek Wnioskodawcy. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(działalność_człowieka)
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3. Podstawowe obowiązki Wnioskodawcy/Realizatora 

 

Realizator zobowiązuje się w szczególności do: 
1. przeprowadzenia działań w ramach projektu zgodnie z opisem znajdującym się we 

wniosku o dofinansowanie i z należytą starannością, 
2. przygotowania merytorycznej części sprawozdania z realizacji projektu,  
3. świadczenia pracy społecznej i/lub świadczeń rzeczowych i/lub usługowych, 

stanowiących wkład własny Realizatora do projektu, zgodnie z opisem znajdującym się we 
wniosku o dofinansowanie, 

4. Realizator odpowiada wobec Wnioskodawcy za realizację działań i wykorzystanie 
środków z mikrodotacji zgodnie z opisem i budżetem projektu znajdującym się 
w Załączniku 1. 

 
Wnioskodawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa, 
2. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za część finansową sprawozdania, tj. prawidłowość 

poniesionych wydatków, ich właściwy opis i zaksięgowanie oraz przypisanie do 
właściwych pozycji budżetowych, 

3. pokrycia kosztów dochodzenia roszczeń od Wnioskodawcy, w tym kosztów procesu, 
zastępstwa procesowego, kosztów windykacji i kosztów egzekucyjnych, poniesionych 
przez Operatora, 

4. Wnioskodawca zapewnia, że wszelkie czynności związane z realizacją projektu i jego 
finansowaniem odbywać się będą zgodnie z warunkami umowy.  

 
Wnioskodawca i Realizator zobowiązują się wspólnie do: 

1. informowania Operatora na piśmie o wszelkich zmianach w terminie 7 dni od zaistnienia 
okoliczności lub w przypadku zmiany danych wskazanych w umowie, 

2. wykorzystania dofinansowania wyłącznie na realizację projektu, 
3. niezwłocznego informowania Operatora o przeszkodach przy realizacji projektu, 

w szczególności o możliwości zaprzestania realizacji projektu, 
4. zobowiązują się unikać konfliktu interesów oraz bezzwłocznie poinformować Operatora o 

każdej sytuacji prowadzącej lub mogącej doprowadzić do takiego konfliktu, 
5. Wnioskodawca i Realizator ponoszą pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za 

szkody powstałe w związku z realizacją projektu, w szczególności przyjmuje na siebie 
ryzyko za straty i szkody bądź inne negatywne skutki spowodowane przez projekt. 

 
UWAGA! Przypominamy, że projekty realizowane w ramach Mazowsze Lokalnie objęte są 
zakazem podwójnego finansowania, co oznacza, że korzystanie z innych środków publicznych 
w celu pokrycia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją projektu objętego 
dofinansowaniem i wykorzystywaniem dofinansowania na pokrycie kosztów pokrywanych już 
z innych środków publicznych (zakaz podwójnego finansowania) jest niedopuszczalne. 
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4. Mikrodotacja 
 

 

 

  

• Kwota mikrodotacji/ wsparcia nie może zostać zwiększona. 
Zwiększenie 
mikrodotacji

• Zgodnie z umową w przypadku niewykorzystania przez 
Wnioskodawcę części środków na działania projektowe w 
trakcie trwania umowy Wnioskodawca jest zobowiązany do 
zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Zwrot musi 
nastąpić przelewem bankowym na konto Operatora podane 
w umowie najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia 
sprawozdania. Kwota do 5 zł nie podlega zwrotowi.

Niewykorzystanie 
wszystkich 
środków 

przyznanych 
w ramach dotacji

• Zgodnie z umową, jeżeli Wnioskodawca wykorzysta dotację 
niezgodnie z warunkami umowy, Operator może zażądać 
zwrotu części lub całości wypłaconych środków. Żądanie 
musi mieć formę pisemną. Wysokość i termin zwrotu 
dotacji, zostaną wskazane przez Operatora w odrębnym 
piśmie do Wnioskodawcy.

Wykorzystanie 
środków na cele 

niezgodne z 
umową

• Mikrodotacja to kwota przyznana przez Operatora na 
realizację projektu. Wkład własny to obowiązkowe środki 
(finansowe lub niefinansowe) pozyskane przez organizację 
na realizację projektu, które zostały przez Państwa opisane 
we wniosku do konkursu Mazowsze Lokalnie. 

Mikrodotacja 
a wkład własny



Poradnik dla Realizatorów 2022 

8 
 

5. Zmiany w umowie i budżecie 
 

🔎 W tym dziale dziale znajdziesz informacje na temat procedury dokonywania zmian w umowie 

mikrodotacji. 

Umowa dopuszcza możliwość dokonywania przesunięć środków przez Wnioskodawcę bez 
konieczności akceptacji Operatora, jeżeli zmiana polega na przesunięciu w budżecie pomiędzy 
pozycjami kosztów do 20% ich wartości. 
 
Wszystkie pozostałe zmiany należy zgłosić Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
wraz z ich uzasadnieniem, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia zostaną 
rozpatrzone przez Operatora w ciągu 7 dni roboczych od daty ich otrzymania, a informacja o ich 
zatwierdzeniu będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres wskazany przez 
Wnioskodawcę. 

Organizatorzy nie określają liczby dopuszczalnych zmian w budżecie. Oznacza to, że mogą 
Państwo dokonywać zmian w zależności od potrzeb, pamiętając, że za każdym razem zmiany 
muszą być uzasadnione i nie powodować: 

• zmiany zasadniczego zakresu projektu i spodziewanych rezultatów, 
• przedłużenia terminu zakończenia realizacji działań po 30 listopada, 
• zwiększenia kosztów pośrednich finansowanych z mikrodotacji powyżej 10% wartości 

mikrodotacji. 

 

Pisemna zgoda Operatora wymagana jest w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku, gdy przesunięcie w budżecie pomiędzy pozycjami kosztów przekracza 20% 
ich wartości lub gdy zmiana budżetu dotyczy utworzenia nowej pozycji budżetowej,  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

W tej sytuacji należy napisać do Operatora pismo (e-maila) zawierające prośbę o stworzenie 
nowej pozycji budżetowej lub umożliwienie przesunięcia w budżecie oraz uzasadnienie zmiany. 
Do pisma powinna zostać dołączona nowa wersja budżetu.  

Pismo to powinno zostać przesłane do Operatora przed dokonaniem zmian w budżecie i w takim 
terminie, by możliwe było udzielenie zgody na zmiany jeszcze przed zakończeniem realizacji 
projektu. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na to, że występowanie z prośbą o zmiany 
w budżecie w ostatnich dniach przed zakończeniem projektu wiąże się z ryzykiem 
nieotrzymania przez Operatora pisma w terminie. Pismo złożone po terminie nie będzie 
honorowane. Nie będą również honorowane prośby z datą wsteczną. Po otrzymaniu pisma 
Operator pisemnie wyrazi zgodę na zaproponowane zmiany w budżecie, jeżeli będą one 

PRZYKŁAD: Wnioskodawca w budżecie we wniosku oszacował, że na 

nagrody dla uczestników konkursu przeznaczy 400 zł. Na etapie realizacji 

okazało się, że zakładane nagrody można kupić za kwotę 310 zł, a nie 400 zł. 

Jednocześnie okazało się, że kwota poczęstunku dla 100 osób okazała się 
niewystarczająca i Wnioskodawca chciałby przesunąć zaoszczędzoną na 

nagrodach kwotę 90 zł na zakup produktów potrzebnych do przygotowania 

poczęstunku. 90 zł stanowi 22,5% kwoty 400 zł, więc Wnioskodawca zgłasza 

mailowo do Operatora prośbę o akceptację proponowanej zmiany 

i wstrzymuje się z realizacją zmian do czasu jej otrzymania. 
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racjonalnie umotywowane. Nowy budżet obowiązywać będzie od momentu udzielenia zgody 
przez Operatora. Sprawozdanie z realizacji projektu powinno zostać przygotowane na podstawie 
nowej, zatwierdzonej wersji budżetu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) w przypadku, gdy konieczna jest zmiana danych zawartych w umowie.  

Jeśli zmianie ulegną jakiekolwiek dane zawarte w umowie – adres, nazwa organizacji, nazwisko 
osoby reprezentującej placówkę, nazwisko koordynatora itp. – prosimy o poinformowanie o tym 
fakcie Operatora drogą elektroniczną. Jeżeli zmiana ta dotyczyć będzie osób reprezentujących 
organizację w umowie, prosimy o przesłanie odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego tę 
zmianę. 

 

6. Budżet – koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 
 

🔎 W tym dziale znajdziesz informacje dotyczące konstrukcji budżetu oraz informacje na temat 

tego, jakie wydatki można ponieść w ramach projektu. 

 

Co można sfinansować w ramach projektu? 

 
W ramach projektu mogą być finansowane wydatki,  które są: 

1. niezbędne dla realizacji projektu,  

Oznacza to, z e dany wydatek musi byc  konieczny, aby moz liwe było zrealizowanie projektu 
i przewidzianych w jego ramach działan . Weryfikacja tego warunku następuje w trzech 
krokach: 

1. Po pierwsze, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie – w ramach budz etu 
projektu Wnioskodawca wpisuje przewidywane wydatki do tabeli budz etowej, 
okres lając rodzaj wydatku oraz jego wartos c . Im bardziej szczego łowy opis  
w pozycji budz etowej, tym większe prawdopodobien stwo, z e eksperci weryfikujący 
wniosek o dofinasowanie nie będą mieli wątpliwos ci, co do jego związku 
z realizowanymi działaniami. 
Opis wydatku w budz ecie powinien wprost nawiązywac  do realizowanych działan , tak 
aby moz liwe było odczytanie jego związku z realizowanym przedsięwzięciem. 
Np. zamiast wpisywac  „ulotka” lepiej wpisac : „ulotka na potrzeby rekrutacji 
uczestniko w warsztato w, format A4, kolorowa” 

2. Podczas wizyt monitoringowych – w ramach wizyty monitoringowej 

PRZYKŁAD: Organizator pikniku sąsiedzkiego otrzymał nieprzewidziane na 
etapie składania wniosku wsparcie usługowe, dzięki czemu zaoszczędził 
pieniądze przeznaczone na jedno z zadań. Ponieważ w pikniku sąsiedzkim ma 
wziąć udział duża liczba dzieci, Wnioskodawca chce dodać do budżetu nową 
pozycję dotyczącą zajęć animacyjnych dla dzieci. Wnioskodawca zgłasza do 
Operatora prośbę o akceptację proponowanej zmiany i wstrzymuje się 
z realizacją zmian do czasu jej otrzymania. 
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przedstawiciele Operatora podczas spotkania z Wnioskodawcą omawiają cały 
przebieg realizacji projektu, w tym oglądają dokumenty księgowe i weryfikują 
poniesione wydatki. Podczas tego spotkania weryfikowane są ro wniez  poniesione do 
tego czasu koszty przez Wnioskodawcę pod kątem ich związku z projektem. 

3. Po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu – przedstawione rozliczenie musi 
miec  bezpos rednie odzwierciedlenie w zrealizowanych działaniach. Nawet w sytuacji, 
kiedy dany wydatek był zaplanowany w budz ecie, a nie przeprowadzono działan  
uzasadniających jego poniesienie, wydatek moz e zostac  uznany za nieprawidłowy. Np. 
wydatkowano s rodki na dyplomy za uczestnictwo w zajęciach, kto re się nie odbyły. 

 
2. racjonalne i efektywne, 

Oznacza to, z e wszystkie ponoszone wydatki przez Wnioskodawcę powinny byc  ponoszone – 
po pierwsze w granicach stawek rynkowych za dane usługi lub dostawy,  
po drugie muszą byc  racjonalne z uwagi na ich istotnos c  z punktu widzenia moz liwos ci 
realizacji działan . Np. Wnioskodawca powinien zastanowic  się, czy druk kolorowych ulotek 
w drukarni i ponoszenie koszto w przygotowania do druku składu, a następnie druku tych 
ulotek, nie będzie tak samo efektywne jak wydrukowanie ulotek/powielenie na zwykłym  
urządzeniu biurowym/drukarce, i na ile ewentualne wysokie koszty druku (jednostkowe 
w poro wnaniu z innymi formami) są uzasadnione.  

3. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,  

Wszystkie wydatki muszą zostac  poniesione w okresie realizacji projektu.,z zastrzez eniami, 
o kto rych mowa w ww. punkcie Poradnika. Oznacza to, z e nie tylko wydatki z dotacji muszą 
zostac  opłacone w terminie realizacji projektu, ale tez , z e dokumenty księgowe muszą zostac  
wystawione w terminie realizacji zadania. 

4. udokumentowane, 

Wszystkie poniesione wydatki w ramach projektu, niezalez nie do tego czy Wnioskodawcą jest 
organizacja pozarządowa, czy bezpos rednio grupa nieformalna, muszą zostac  
udokumentowane, tj. na kaz dy wydatek musi byc  dokument stanowiący podstawę do zapłaty. 
Nie zawsze takim dokumentem musi byc  faktura, czasami wystarczy np. bilet. 

5. zostały przewidziane w budżecie projektu, 

Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu muszą zostac  albo przewidziane w budz ecie 
projektu we wniosku o dofinansowanie, albo Wnioskodawca musi miec  zgodę Operatora na 
ich poniesienie (o ile nie zostały zaplanowane we wniosku o dofinansowanie) 

6. zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Np. w przypadku umo w zlecen  czy umo w o dzieło – opro cz wynagrodzenia odprowadzone 
muszą zostac  tez  nalez ne podatki i/lub składki na ubezpieczenie społeczne.  

 

Czego nie można sfinansować ze środków mikrodotacji? 
 

1. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki 

nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, a także w szczególności:  

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony na podstawie Ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), 

2) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
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3) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d 

ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), 

4) amortyzacja, 

5) leasing, 

6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,  

7) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,  

8) koszty kar i grzywien, 

9) koszty procesów sądowych, 

10)  nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się 

realizacją zadania, 

11)  zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz 

art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 

12)  podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie 

o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego), 

13)  koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, jeżeli umowa nie przewiduje sposobu rozliczenia takich kosztów. 

2. Niekwalifikowalne są także: 

1) wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji, 

2) wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego, 

3) wydatki związane z realizacją celów politycznych, 

4) wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę i/lub 

Realizatora, 

5) wydatki za usługi lub produkty zamówione i zakupione w ramach projektów bezpośrednio od 

członków/członkiń grupy nieformalnej realizującej projekt lub członków/członkiń zarządu 

organizacji pozarządowych (Wnioskodawcy i/lub Realizatora) bądź osób pozostających 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej. 

3. Dodatkowo niekwalifikowalne dla ścieżki „inicjatywy oddolne”” są:  

1) koszty administrowania projektem (koszty pośrednie), w tym w szczególności koszty 

koordynacji i rozliczenia projektu powyżej limitu 10% wartości mikrodotacji, 

2) koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez organizację 

reprezentującą grupę nieformalną realizującą projekt (Wnioskodawca). Organizacja taka nie 

może występować jako wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych w projekcie 

i skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, że z pracownikami takiej organizacji 

oraz władzami statutowymi nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920210086
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920210086
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820350230
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820350230
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UWAGA! Wyjątkiem od tej zasady są koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej projektu, 

które jako jedyny typ kosztu mogą być ponoszone przez organizację reprezentująca obywatelską 

grupę nieformalną/grupę samopomocową nieformalną. 

3) koszty pokryte z wkładu własnego finansowego nieformalnej grupy obywatelskiej czy 
nieformalnej grupy samopomocowej. 

 
4. Dodatkowo niekwalifikowalne dla ścieżki „rozwój organizacji” są: 

1) wszystkie koszty administrowania projektem (koszty pośrednie), w tym w szczególności 
koszty koordynacji i rozliczenia projektu. 

 

7. Jak rozliczać koszty wynagrodzeń?  
 

🔎 W tym dziale znajdziesz informacje na temat rozliczania dotacji, w tym prowadzenia 

dokumentacji finansowej. 

1. Rozliczanie kosztów wynagrodzeń 

W ramach projektu możliwe jest finansowanie wszystkich obowiązkowych składek 
ubezpieczeniowych w przypadku zawarcia przez Państwa umowy zlecenia.  

Jeżeli chcą Państwo zatrudnić do realizacji projektu osobę fizyczną, która nie prowadzi 
działalności gospodarczej, należy podpisać z nią umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia, umowa 
o dzieło).  

Umowa o dzieło to umowa rezultatu, odebrana na podstawie protokołu odbioru dzieła – 
w wyniku realizacji tej umowy powstaje dzieło, np. utwór muzyczny, plakat itp.  

Umowa zlecenia wskazuje zaś na czynność wykonywaną na zlecenie zleceniodawcy w celu 
osiągnięcia przez niego efektów zaplanowanych działań, np. przeprowadzenie szkolenia. 

UWAGA! Częstym błędem jest podpisywanie umów o dzieło z osobami prowadzącymi zajęcia, 
świadczącymi usługi księgowe, prawne czy informatyczne (czyli dokonującymi czynności). 
Odpowiedzialność za sporządzenie niewłaściwej umowy spoczywa na stronie zamawiającej 
dzieło/czynność.  

 
W przypadku zawierania umów z podwykonawcami w treści umowy należy umieścić następujące 
zdanie: „Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze 
Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, 
Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy”. 

 

Procedura zawierania umów przez samodzielne grupy nieformalne: 
 

1. Wnioskodawca zgłasza taki fakt Operatorowi przed podpisaniem umowy dotyczącej 
udzielenia wsparcia na realizację lokalnego przedsięwzięcia realizowanego przez grupę 
nieformalną na specjalnym formularzu.  
 

2. Następnie, minimum 10 dni przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej, przekazuje 
Operatorowi wypełnione oświadczenie wykonawcy lub zleceniobiorcy (w zależności od 
typu umowy: o dzieło/zlecenie) oraz dane do umowy (za pośrednictwem formularza, 
którego adres udostępni Operator). 
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3. Po weryfikacji danych do umowy i zatwierdzeniu typu umowy, Operator odsyła 
Wnioskodawcy e-mailem umowę wraz z oświadczeniem i rachunkiem Wnioskodawcy, 
który przedstawia ją do podpisu wykonawcy. 
 

4. Komplet podpisanych przez wykonawcę dokumentów (umowę w dwóch egzemplarzach, 
oświadczenie, rachunek oraz protokół odebranych prac) Wnioskodawca przekazuje 
Operatorowi wraz z innymi dokumentami księgowymi za dany miesiąc. 
 

5. Operator podpisuje umowę oraz dokonuje płatności (przelewem) na rzecz wykonawcy, 
a także płaci wynikające z niej podatki lub inne świadczenia (np. na rzecz ZUS). 

Płatności dokonywane są odpowiednio: ostatniego dnia roboczego miesiąca, jeżeli prawidłowy 
rachunek wraz z umową i oświadczeniem podpisany przez wykonawcę/zleceniobiorcę wpłynie 
do siedziby Operatora do 20 dnia miesiąca. W przypadku, gdy rachunek wraz z umową 
i oświadczeniem podpisany przez wykonawcę/zleceniobiorcę wpłynie do siedziby Operatora po 
20 dniu miesiąca, wynagrodzenie zostanie wypłacone w kolejnym miesiącu. 

UWAGA! Rachunek nie może zostać wypłacony przed terminem zakończenia usługi/odbioru 
dzieła.  

8. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej 
 

🔎 W tym dziale znajdziesz informacje na temat prowadzenia dokumentacji finansowej. 

 

 

 

 

 

 

1. Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające przy 

wsparciu organizacji pozarządowej 

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na 
potrzeby projektu, umożliwiającej jednoznaczną identyfikację wszystkich kosztów i przychodów 
dotyczących projektu.  
 
Na podstawie zapisów prowadzonych w księgach rachunkowych Wnioskodawca zobowiązany 
jest do sporządzenia sprawozdania określonego w umowie. 
 
 
Dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy 
o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodem zapłaty (dotyczy mikrodotacji). 
 
Wszystkie dokumenty księgowe muszą być prawidłowo opisane, tak aby był zrozumiały ich 
związek z projektem.  

Wzory wszystkich dokumentów, które będą przydatne 
w prowadzeniu projektu i dokumentowaniu działań merytorycznych, 

a także poniesionych wydatków, znajdziecie Państwo na naszej 
stronie internetowej: 

 
http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/ 
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Opis dokumentu księgowego powinien zawierać: 
• kwotę wydatków kwalifikowanych, 
• informację o źródle finansowania: „Projekt dofinansowany ze środków Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz 
Fundację Fundusz Współpracy” 

• opis działania, którego dotyczy wydatek oraz pozycję budżetową z wniosku 
o dofinansowanie,  

• nazwę i nr projektu, którego dotyczy wydatek,  
• akceptację wydatku pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym 

podpisaną przez osoby uprawnione.  
 
Do dokumentów związanych z rozliczeniem kosztów wynagrodzenia personelu zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę należy dołączyć zakres obowiązków ze wskazaniem procentowego 
czasu pracy poświęconego na realizację projektu. 
 
W ramach dokumentowania prowadzonych działań należy również prowadzić listy obecności na 
spotkaniach, szkoleniach lub konferencjach. 
 
 
Wzory dokumentacji, a także opisów dokumentów księgowych znajdują się na 
www.mazowszelokalnie.pl 
 

2. Samodzielnie grupy nieformalne  

Płatności w ramach projektu dokonywane będą bezpośrednio przez Wnioskodawców, 
w gotówce/przelewem, na podstawie dokumentów księgowych wystawionych na Operatora, tj. 

Stowarzyszenie Europa i My 

 ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
NIP: 5681510181  

Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych wraz 
z dokumentem „rozliczenie zaliczki” (wszystkie dokumenty są dostępne na 
stronie www.mazowszelokalnie.pl w zakładce do pobrania).  
 
UWAGA! Prosimy przesyłać dokumenty na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, 
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa  z dopiskiem „ML <nr projektu>” na kopercie.  
 
Dokumenty należy przysłać w terminie 5 dni roboczych, następujących po miesiącu, którego 
dotyczą wydatki, tj. dokumenty: 

• z datą czerwcową – do 7 lipca, 
• z datą lipcową – 5 sierpnia,  
• z datą sierpniową – 7 września,  
• z datą wrześniową – 7 października,  
• z datą październikową – do 8 listopada. 

W przypadku dokumentów księgowych innych niż faktura VAT, Wnioskodawca ma obowiązek 
skonsultować prawidłowość danego dokumentu z Operatorem. 

http://www.mazowszelokalnie.pl/
http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/
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Należy mieć na uwadze, że paragon NIE JEST dokumentem księgowym i nie stanowi 
podstawy do rozliczenia. 

W ramach dokumentowania prowadzonych działań należy również prowadzić listy obecności 
na spotkaniach, szkoleniach lub konferencjach, a także zadbać o dokumentację fotograficzną 
prowadzonych działań. 

3. Opisywanie dokumentów księgowych 

 
UWAGA! Wzory dokumentów znajdują się na stronie konkursu w zakładce „do pobrania”. 
Zachęcamy do korzystania z nich.  
 
Faktury i rachunki związane z poniesionymi kosztami realizacji projektu muszą dotyczyć działań 
realizowanych w trakcie trwania umowy i powinny być wystawione w czasie jej trwania.  

Z jednej pozycji budżetowej można finansować kilka różnych faktur lub rachunków. Jeżeli 
w budżecie przewidziany jest na przykład zakup artykułów spożywczych na spotkania, 
to ta pozycja może być rozliczana na podstawie kilku lub kilkunastu dokumentów (faktur, 
rachunków itd.). Możliwa i akceptowana w rozliczeniach jest również odwrotna sytuacja, kiedy 
jedna faktura lub rachunek będą pokrywać koszty przedstawione w kilku pozycjach budżetowych 
przewidzianych w projekcie. 

4. Rozliczanie faktur, w których znajdują się nie tylko pozycje rozliczane  

w ramach umowy dotacji 

 

Jedna (lub więcej) faktura może dokumentować różne koszty, wśród których tylko część pozycji 
dotyczy projektu realizowanego w ramach konkursu Mazowsze Lokalnie. W tym przypadku 
w opisie faktury należy zaznaczyć, które pozycje zostały sfinansowane ze środków dotacji, 
natomiast pozostałe pozycje opisać zgodnie ze źródłem ich finansowania (innym niż 
mikrodotacja).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

1. Każdy dokument musi zostać zatwierdzony pod względem merytorycznym    
i formalno-rachunkowym. Powinien zawierać na rewersie następujące formuły: 
 

PRZYKŁAD: Na fakturze znajdują się trzy pozycje: papier, taśma klejąca i farby. 
Na potrzeby projektu wykorzystują Państwo jedynie farby. Na rewersie faktury 
należy więc napisać: „Pozycja 3 – farby, rachunek nr ………………………– 
Sfinansowano ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz 
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 
„Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, 
Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz 
Współpracy, dotyczy zakupu …………………………………… (pozycja z budżetu) dla 
………………………………………………………………… (nazwa wnioskodawcy) na 
realizację projektu pt. ……………………………………………………… (nazwa projektu). 
Pozostałe pozycje na fakturze należy opisać zgodnie ze źródłami ich finansowania 
czyli np. „Pozycja 1 – papier i pozycja 2 – taśma klejąca zostały sfinansowane ze 
środków otrzymanych od Urzędu Gminy w Brześciu, numer umowy…”. 
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• Sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono do wypłaty (wraz z datą 
i podpisem osoby upoważnionej). Zgodność pod względem merytorycznym oznacza, 
że osoba odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w organizacji potwierdza zgodność 
wydatku z budżetem projektu, a także potwierdza poprawność wystawienia 
dokumentu. 

 
• Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym (wraz z podpisem osoby 

upoważnionej, tj. odpowiedzialnej za finanse w organizacji – księgowej/księgowego, 
skarbnika). Formuła ta oznacza sprawdzenie dokumentu pod względem finansowym. 

 
2. Każdy dokument finansowy musi zawierać trwały opis na oryginale (nie może być 

załączony na osobnej kartce ani sporządzony ołówkiem) oraz informacje, jakie koszty 
zostały poniesione, w jakim celu i z jakiej pozycji budżetowej są finansowane.  
 

3. Każdy oryginalny dokument finansowy musi również zawierać pod opisem informację: 
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu 
„Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, 
Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy. 

 
4. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian w opisie dokumentu. W tym celu należy 

przekreślić treść pierwotną, zachowując jej czytelność, i opisać dokument po raz drugi, 
w sposób prawidłowy, oraz podpisać się pod nowym opisem. 

 

9. Wkład własny organizacji  
 

1. Dokumentowanie wkładu własnego 

Operator nie wymaga dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu własnego. 

W sprawozdaniu końcowym znajduje się część dotycząca wkładu własnego, w której należy 

opisać, jakie własne środki zostały wniesione do projektu.  

2. Zmiana wysokości wkładu własnego 

Wkład własny został przez Państwa opisany w fiszce. Zgodnie w Regulaminem może mieć formę 
pracy wolontariuszy, formę rzeczową, usługową lub finansową. (Uwaga: Wkład własny finansowy 
jest niedozwolony dla grup nieformalnych samodzielnych.)  

Jego wysokość może ulec zmianie. W zależności od zaistniałych okoliczności mogą go Państwo 
zwiększać lub zmniejszać. Zmniejszenie wkładu powinno być skonsultowane z Operatorem. 

UWAGA! Zmniejszenie lub zwiększenie wkładu musi być opisane w sprawozdaniu końcowym. 
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10. Promocja  
 

🔎 W tym dziale znajdziesz informacje o tym, jak prawidłowo promować swój projekt. 

 

Wnioskodawca i Realizator zobowiązuje się do informowania o współfinansowaniu projektu  
ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz samorządu 
województwa mazowieckiego. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w 
szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu 
opatrzone napisem: 
 

„Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz 

budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze 

Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, 

Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy” 

 

Wnioskodawca i Realizator zobowiązują się do umieszczania poniższych logotypów projektu 
Mazowsze Lokalnie oraz darczyńców na wszystkich materiałach, w szczególności: promocyjnych, 
informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych – dotyczących realizowanego projektu; oraz 
zakupionym sprzęcie i wyposażeniu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,  w sposób  
zapewniający jego dobrą widoczność.  
 

 

Logo dostępne jest na stronie internetowej www.mazowszelokalnie.pl 
 

Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych materiałów 
skutkować będzie uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów za 
niekwalifikowane oraz powstaniem roszczenia o ich zwrot. 
Wnioskodawca oraz Realizator upoważniają Operatora do rozpowszechniania 
w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych środkach przekazu 
indywidualnego oraz masowego, nazwy oraz adresu Wnioskodawcy i nazwy Realizatora, 
przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków, 
a także informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji projektu.    

Realizator zobowiązuje się prowadzić i przesyłać Operatorowi w formie elektronicznej 
dokumentację zdjęciową i/lub filmową i/lub audiowizualną z realizacji projektu wraz z pisemną 
zgodą autora na zamieszczanie materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących 
programu, wykorzystanie w opracowaniu plakatów promujących projekty realizowane w ramach 
programu Mazowsze Lokalnie oraz umieszczenie na stronie internetowej 
www.mazowszelokalnie.pl. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej konkursu. 
 
Realizator zobowiązuje się do informowania Operatora o najważniejszych otwartych 
wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją projektu (np. seminaria, koncerty, festyny itp.) 
przynajmniej na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.  
 

http://www.mazowszelokalnie.pl/
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Wnioskodawca i Realizator wyrażają zgodę na wykorzystanie wniosku o dofinansowanie oraz 
sprawozdania końcowego, a w szczególności informacji tam zawartych do celów informacji 
i promocji programu Mazowsze Lokalnie. 

 

https://www.facebook.com/MazowszeLokalnie 

 

Zachęcamy do polubienia strony programu Mazowsze Lokalnie na Facebooku. Jeśli będą Państwo 

umieszczali  informacje na swoich profilach/fanpage’ach na temat realizowanego projektu, 

prosimy informować o tym, że działanie odbywa się w ramach @MazowszeLokalnie, 

umieszczając znak @. To spowoduje, że Operator dostanie informację o takim poście i będzie mógł 

go udostępnić na stronie Programu, a tym samym sprawić, że więcej osób dowie się o Waszych 

działaniach.  

Zachęcamy także do tagowania #mazowszelokalnie. 

 

11. Jak przygotować sprawozdanie?  
 

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia merytorycznego i finansowego sprawozdania 
w terminie 10 dni od końcowej daty realizacji projektu. 
Sprawozdanie należy złożyć w bazie ML na udostępnionej przez Operatora stronie 
www.mazowszelokalnie.pl oraz w formie papierowej, będącej dokumentem wydrukowanym 
i podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy oraz Realizatora. 
 
W przypadku grup nieformalnych/samopomocowych działających przy wsparciu organizacji 
pozarządowej, będącej Wnioskodawcą, sprawozdanie składają łącznie Wnioskodawca 
i Realizator. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za część finansową sprawozdania, tj. 
prawidłowość poniesionych wydatków, ich właściwy opis i zaksięgowanie oraz przypisanie do 
właściwych pozycji budżetowych. Realizator odpowiedzialny jest za część merytoryczną 
sprawozdania.  W przypadku projektów realizowanych przez młodą organizację pozarządową 
lub samodzielnie przez grupę nieformalną odpowiadają one całościowo za obie części 
sprawozdania – merytoryczną jak i finansową. 
 
Sprawozdanie powinno zawierać wyczerpujące odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu 
oraz możliwie jak najbardziej szczegółowe informacje o przebiegu realizacji projektu. Są to 
między innymi informacje o tym, jak przebiegała dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia, czy 
zrealizowane zostały wszystkie przewidziane działania, czy wystąpiły jakieś trudności, z jakich 
rezultatów projektu są Państwo najbardziej zadowoleni, a także jakie działania udało się Państwu 
zrealizować, ile osób uczestniczyło w organizowanych przedsięwzięciach, jakie korzyści dla 
społeczności lokalnej przyniósł projekt, co się zmieniło w kontekście dobra wspólnego. 

Część finansowa powinna zawierać informacje na temat wydatkowania otrzymanych 
środków dotacji. Dokumenty finansowe (faktury, rachunki, umowy) powinny być opisane 
zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5.  niniejszego Poradnika i przechowywane przez 

https://www.facebook.com/MazowszeLokalnie
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Dotowanego przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu w ramach programu 
Mazowsze Lokalnie. 

UWAGA! Proszę pamiętać, że aby złożyć sprawozdanie w systemie on-line, wszystkie pola muszą 
być wypełnione. Jeżeli jakieś pytania Państwa nie dotyczą, należy wpisać „nie dotyczy”. 

Weryfikacja sprawozdań następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania sprawozdania. 

Operator zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy i/lub Realizatora do poprawienia 
błędów, dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów w trakcie weryfikacji 
sprawozdań. W takiej sytuacji termin weryfikacji, o którym mowa w ust. 4 zostaje wstrzymany.  
Operator o zatwierdzeniu, niezatwierdzeniu lub błędach w sprawozdaniu informuje 
Wnioskodawcę i Realizatora pocztą elektroniczną oraz ewentualnie wzywa do zapłaty części lub 
całości mikrodotacji po weryfikacji. 
 

12. Wzory dokumentów 
 

Na stronie www.mazowszelokalnie.pl znajdą Państwo  dokumenty,  które  mogą być przydatne  

w  realizacji  projektu. Zostały one przygotowane  tak,  by  można  je  było  swobodnie  edytować, 

kopiować oraz wypełniać na komputerze. Można je pobrać bezpośrednio z naszej strony 

internetowej http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/. 

Lista dostępnych wzorów dokumentów, które się tam znajdują:  

Zakładka Regulamin 2022 

● Regulamin konkursu Mazowsze Lokalnie 2022 

● Lista Białych Plam 

 

Rozliczenie projektu 2022 

● Rozliczenie zaliczki dla samodzielnych grup nieformalnych (GN) 2022 

● Opis faktury dla grup samodzielnych (GN) 

● Opis faktury ogólny (dla GN_NGO, NGO, RO) 

● Wzór listy obecności 

● Oświadczenie o prawach autorskich 

● Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Poradniki 

● Poradnik dla Wnioskodawców 

● Poradnik dla Realizatorów  

 

Fiszki i karty ocen 2022 

● Fiszka IO 2022 

● Karta oceny IO 2022 

● Fiszka RO 2022 

● Karta oceny RO 2022 

 

Promocja 

http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/
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● Komplet logotypów w wersji wektorowej 

● Komplet logotypów w formacie JPEG 

● Logo Mazowsze Lokalnie  

● Plakat konkursu Mazowsze Lokalnie  

 

Dla Ambasadorów 

● Lista obecności na spotkania grupowe 

● Lista konsultacji indywidualnych 

● Lista konsultacji telefonicznych 

Poza tym na stronie internetowej znajduje się lista danych adresowych Ambasadorów 

Mazowsze Lokalnie, do kontaktu z którymi gorąco zachęcamy 🙂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.  

http://mazowszelokalnie.pl/wp-content/uploads/2020/03/FIO_Lista-obecnosci-2020.docx
http://mazowszelokalnie.pl/wp-content/uploads/2020/03/FIO_lista-konsultacji-indywidualnych.doc
http://mazowszelokalnie.pl/wp-content/uploads/2020/03/FIO_lista-konsultacji-telefonicznych.doc

